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Predhodno testiranje je opravljeno
Predhodna testiranja so bila izvedena v mesecu novembru 2013 v Španiji in Veliki Britaniji.
Manjši skupini končnih uporabnikov sta pregledali spletno stran LiveWell projekta, njeno
fleksibilnost in dostopnost, podali sta mnenji o svojih potrebah in pričakovanjih. Na splošno so
bili rezultati pozitivni, potrdili so tudi, da je konzorcij na pravi poti.
Ena od ključnih ugotovitev je bila, da so ljudje, ki niso še nikoli uporabljali informacijske
tehnologije, uspešno dostopali do LiveWell platforme in njenih vsebin, kljub temu, da postopek
registracije ni bil tako preprost, kot je bilo prvotno načrtovano. Zaradi tega bo potrebno ta
postopek v prihodnosti izboljšati, prav tako bodo vključene dodatne fotografije, animacije in bolj
žive barve. Navedene izboljšave so v postopku uvajanja, LiveWell platforma in moduli pa so v
zaključni fazi izdelave.

Poskusno testiranje

Bolj podrobno testiranje bo izvedeno spomladi / poleti v
vseh sodelujočih državah. Namen testiranja je vključiti
bolnike, negovalce in zdravstvene delavce v strukturirano
poskusno testiranje. Zagotovljen jim bo dostop do vseh
materialov in funkcij platforme, po testiranju pa bodo
podali svoja mnenja.
Vključiti želimo:


100 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo



60 negovalcev



več kot 10 zdravstvenih delavcev

Dobrodošli in pomembni so vsi predlogi, zato sta registracija in sodelovanje brezplačni. Učne in
informativne vsebine informirajo, kako podpirati bolnike in negovalce, da bodo lažje razumeli,
se soočali in obvladovali bolezen, s tem pa izboljšali svoje počutje. Pridružite se nam, da bomo
skupaj dosegli boljše dolgotrajne rezultate.

Za več podrobnih informacij se obrnite na partnerja v svoji državi in izkoristite priložnost, da
preverite vsebino projekta, podate svoje izkušnje, s tem pa pomagate bolnikom, ki jim bo ta
bolezen šele diagnosticirana.

Partnerji
Partnerstvo sestavljajo naslednji člani:








INOVA+ (Koordinator – Portugalska) | Kontaktna oseba: Pedro Costa (pedro.costa@inovamais.pt)
Univerza
Plymouth (Velika Britanija) | Kontaktna oseba: Emmanuel Ifeachor
(E.Ifeachor@plymouth.ac.uk)
Mitmedia (Avstrija) | Kontaktna oseba: Gerhard Doppler (Gerhard.Doppler@bitmedia.cc)
Parkinson Association of Madrid (Španija) | Kontaktna oseba: Laura Carrasco
(direccion@parkinsonmadrid.org)
Ana Aslan International Foundation (Romunija) | Kontaktna oseba: Luiza Spiru
(lsaslan@brainaging.ro)
Samvilehf. Fjarkennsla.com (Islandija) | Kontaktna oseba: Kristin Helga (samvil@simnet.is)
Splošna bolnišnica Brežice (Slovenija) | Kontaktna oseba: Marija Kosem (marija.kosem@sbbrezice.si)

Projekt sofinancira Evropska Komisija.
Ta objava je stališče avtorja, zato Komisija ne more odgovarjati za kakršno koli
uporabo navedene vsebine.
Številka projekta: 527943-LLP-1-2012-1-PT-GRUNDTVIG-GMP

